
Voor mensen aan de bonuszijde van het leven staat een ‘home’ voor een fantastische plek om samen 
te zijn en in je hoofd zo vrij mogelijk te denken. Het styleren van een nieuwe of bestaande woning 
is dan ook vaak de kroon op het verwezenlijken van een levensdroom. Een hemels hekwerk van 
Govers vormt daarbij vaak het toefje. Een bewijs van goede smaak,  maar óók de waarborg voor een 
stukje veiligheid en geborgenheid.  

Het uiterlijk van een hekwerk is smaakgevoelig, Kies je voor een strak design of voor een design met 
veel krullen en rondingen? Govers sierhekwerk, in Budel, is dé specialist die je deskundig advies kan 
geven. En zo mogelijk nog belangrijker, al je wensen tot werkelijk in de kleinste details kan invullen. 
Govers Sierhekwerk is dan ook een ervaringsdeskundige, produceert al ruim veertig jaar op ambach-
telijke manier hekwerken en sierhekwerken op maat. Vakwerk is daarbij het adagium. 
Het is boeiend en leerzaam als je achter de schermen mag ontdekken hoe zo’n fantastisch Govers 
sierhekwerk wordt ontworpen en vervaardigd. Het idee om welk hekwerk te gebruiken komt vaak 
uit de directe omgeving, zo blijkt. De manier waarop het ontwerp in de praktijk wordt omgezet is 
fenomenaal. Een tour langs hekwerken, die door Govers zijn gerealiseerd, is dan ook zoiets als een 
evangelie van goede smaak. Strak, kleurrijk, flexibel, knus, romantisch, modern, uniek! Als een af-
druk van geest en ziel van de bewoners. 

Ook de sierpoorten van Govers zijn heuse eyecatchers. Govers sierhekwerken is dan ook dealer en 
exclusief producent van Harry Boley ontwerpen. Het resulteert altijd weer in exclusieve, fantastisch 
mooie sierpoorten. Originele creaties, die inspelen op individuele eisen en altijd perfect in harmonie 
zijn met woning en omgeving. Met Govers kies je kortom voor kwaliteit en exclusiviteit. 
Zoals ook voor privacy en veiligheid. Garant daarvoor staat HEKMERK. Een betrouwbaar keur-
merk dat zichtbaar maakt welke producten en bedrijven voldoen aan de Europese wetten, regels en 
veiligheidsnormen op het gebied van hekwerk en poorten. HEKMERK biedt ook de zekerheid van 
specialistische vakkennis, hoogwaardige kwaliteit en professionele dienstverlening rondom de aan-
schaf van een hekwerk. Govers sierhekwerk is dan ook niet allen een exclusieve keuze, maar ook een  
veilige. 

Voor meer informatie over Govers, dé specialist in sierhekwerk, designhekwerk, poorten en 
industriële hekwerken kunt u terecht op de website. 
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Govers is synoniem voor ‘Gate to heaven’  

Govers Sierhekwerk
‘t Inne 32, Budel 
Tel.: +31 (0)495 494 453
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